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பக ரா்ட   �வதக�்்அனேடாைி  வகட்

ம்கழ்சகசான்ம ம்்மக் ்்தக�்தகசான்தி்

தங�்்இலைி.



அவர் �்சகிகச்தி்�க்ான்்கராமலதகல்

வசகலதக�னதார.



அனத்்கராம்்பா ாகட  அ�ே்்இ�னதத.



அவ�ைடச்அ்பான்மைனவக்– டவசகி �ட்்
வசகலத்வனதார.



ேம�்்அவர்�ைடச்ஆம்

�ழனைத்�ட்-

பால  ம ம்்பவ்ிி 

க்ாி  ம ம்்

க்ா்டி 

ஜார்  ம ம்்ஜார்ி 



 வ்வா� மாைி�் இ�ிடல ்தாடங்கசத், 
்ணவ்மார்�், தனைதச�், அ்ிமான ம ம் 
வாகசசா் மரங்்க�க�் சாைிசக் ்ந�ே் 
தங்க ��்பலதக ்ான உணைவலேதட பாாகட  
ந்ைர ேநாக்க ைசக்கக்்கல ்சலவார்க.

பாாகைஸ  அைடனதத், அவர்க, தங்�க� 
மி�ேம ்தாகனத ர்சகச பாைத்்க் வழகசா் 
மனகதர்்க் ��்்கல �ைழனதனர. 
அனேடாி் �ிடா்க ்பாதவா் ே்டட்  
ஆவார.





ஓர்இர , அவர்க,  �்�ி ்்சைமசிைிசகல்மக்சமான்
உணவக ்ா்ல்ேத க்்்ாெ �னதேபாத்அனேடால, 
அ�்க�க்்அைிசகல்மனகதர்க்தி்ை்்்ப ிக்்
ேபசகக்்ாெ �்பைதக்ே்ிடார. அவர, ேசாபாவக்்
அ சகல்பதங்க, அவர்க்ேபேவைத்ஆரவலதட்்
ே்ிடப ்இ�னதார.



“ஓ, பசங்ரமான்தி்க!” த்ம் �்்பெமணக்
 ைிசகிடாக.

அைவ்தனத்சைமசிைிசகல்�ைழனத்
வக�்க்ின, �்ைபைசல்தாி ைசக்
்க்ிகேசா, ேமைசசக்்மமத் ிக்அங்க�்பைத்
த�லேதா்்்ச்மவக�்க்ின. சகிேநரங்்கல்
சா்பகட்ைவலதக�க�்்உணைவ�்்
்்ாிகலதவக�்க்ின. நா்்அவ ைி்
�்ைபசகலதா்்ேபாடேவெ�்---
அவ ிக்்்ால்க்தவவ் ்அ�க்ானைவ்
த்ம்அனத்்ட �கே்்்வ்க்ச்!”

“அைவ்பாாகட்ந்ரலதக ே்்ஓர்இ�க�,” த்ிார்
்வம்்ட்்அனத்மனகதர.
“தி்க்நமக�்ததகாக!” 

மக் ்்அதகர்சக� ம, அனேடால மமெ�்்
சைமசிைிக�்ஓ னார.

“ே்டட் -- உடன சா்்நா்்இங்க�னத்
்வ்கேசிேவெ�்!”



�ி  �்்சல�்்வழகசகல, மக் ்்

வ�லத ட்்இ�னத்அனேடால, தனத்

நெபாகட்்நடனதவ ைிக்�ிகனார.

“அ்ேசா! இத் �்அ ப்வகசச்,” த்ம்

பாக்ாச்்்சசதார்ே்டட்.

“மனகதர்க்மனகதர்க்தா், தி்க்தி்க்

தா். நமத்அ்பக �ாகசவர்�க�்உெண்

உண ்ேவெ�். அத்நமக�்்கைடக�மகட்்

மனகதர்்க்்��்ே்.”

“ஆனால, அவர்க்ந்ைம்ப ிக்இவவகத்்

தெ்வார்க்த்ம்்னவக�்்நகைனலதத்

இலைி.” த்ம்தக் ட்்அ�தார்அனேடால.

“்வமக்்பி �்பத், ேதைவச ிதா்்

 தக்்பி �்பத்்மக் ்்்்ாமரமானத! 

தஙே்்தனத்ேச்மாகசாைத? தனத்்ப�ைம? 
தனத்்்ௗரவ்?”

“வகி�லதக�, அனேடால. அத்த்்வாழகை்!”





டவசக ி அவைர்சமாதான்ப�லதகனார.
“நமங்க்மக்சாகசா்்்சா்னமர்க, அனேடால ,” த்ிார்
அவர.
நா்்மனகதர்�க�் ேதஏ்்தக�்பக்்்ா�க்  னதால்
மி�ேம்--- ஆனால்ஐேசா, அத்நடக்ாதக்்ாாகச்!”
அனேடால   �தகலதார, அைிைச்்ே ிக�்்
டவசக ி ைச�்்ஆட்வகிடார.
நடக்ாத? இலைி,  �ேவை்்நடக்ிா், த்்இனகசவே்!
நம்தனக�்அ ்தமான்தா�்ேசாசைனைசக்
்்ா�லதக�க்கிாச.”



அவர்திட்ே்்பாிகைசக்்ாெ�் ்பத்அலித்

நா பத்�ிகி�்ை்ல்திட்ே்்சசதார: 

��தல்சகி்பான்ேைவமகக்த

      மக் ்்ேைவசானத

ேைவசானத

 அவவ் ்ந்ிா்்இலைி

ேமாச்

பக்னர்அவர் வ்வா�்�ிகிி�்தெ �்் �்
நமெட்�ெமசகைச்்்ச�்கனார. பக்னர, 
அவ ைி்அவ�ைடச்்பி க�க்்வனமா்்
ைவலதார.



அ்ம்மாைி்பாாகேக�்்்சல�்ேபாத, "்ாடட் , நா்்
இைத்தனகசா்்ேம ்்ாெடால்நம்அவமான்்த்ம்
நகைன்பாசா? 
த்்மனதகல் �்ேசாசைன்இ�க்கித, நா்்அைத்

ர்சகசமா்்்சசலப�லத்ேவெ�்.“ த்ிார்அனேடால .

“நா்்உனத்நெப், இலைிசா? நெப்் �ேபாத்்

அவமான்ப�வதகலைி்-- நெபஏக�்ந்பககை்்உெ�. 

நலவாழலதக்க!”



அவர்க்ேபாகைச்அைடனதேபாத, அனேடால 

ம ிவர்்கடமக�னத்பகாகனத, ந்ாக்்வரலத்்ப�தக்

ேநாக்க்்ச்ிார. அவர்தனத்ைசக்கை்்�வல்சமட்
்தாழக சாைிசக்் ்்நகமலதக்ைவலதார.



அவர்தனத்�ி ்தி்உடைி்ேிபமா்்்தவக்்்மழ்

�ைழலதக்்ாெ�வகிடார, தனத்்பி ைச�்்மிக்வகலைி. 

ஆஹா, உகே்்த்ப ் �்நமமண்! அவ�ைடச்உணர்சகமகக்்

�க�்--- ே்மக்்பரி, ேபாரி்சா�ி, ்்ி, ்சசக்ி்
மார்சி், ேராக��ேபாரி,  பாக்ேபா்ி்வகதவகதமான்
�சக�ைடச்சமட்்க்்மணலைத்ேமா்ப்்பக லதத. நலித, நா்்

இர ் �வத்்ேமா்ப்்பக லதப ்நக ்்�டாத. ்சசச்

ேவெ ச்ேவைி்இ�க்கித! த்ம்நகைனலதார்அனேடால

அவர, இமதகசா்்தா்்தைதல்ேத க்்ாெ �னதாேரா்அைத்

்ெ�பக க�்்வைர் �்்இ�ெட்தாழவாரலதகி�னத்

ம ்ிா்ிக �்வகைரனதார்– அத்தா்்அனத்"சமட்ேசாதைன்

அைி!" 

அனத்அைி்மங்ிான்்வ்க்சலதடஏ், நமெட்மரலதகிான்

ேமைச்க்நகைினததா் ்்இ�னதத. அைவ்்க்்மமத்்ப�்்

�வகசல்்ா், சமட்க, பலேவம்வ வங்்க�்்அ் ்்க�்்

இ�னதன. 





ேம�்்தாமதகக்ாமல, அனேடால  அ�்கல்உக்்ேமைச்
மமத் ிகனார.
 தில்அவர்்ாேம்்பரி ்   �்தெைட்்
ேைவலதார.
“்்்! இைத்வகட்ேைவசா்்இ�க்்  சாத!“
அவர்தனத்்பி ைசல்தகினத, ��தல்சகி்பான்ேைவ்
மகக்த்த்ி �ிக்்்வகலைிைச்த�லத, அதகல்
்பா�லதகனார.
அ�லதத்மக் ்்்்கலத்இ�னதத. அத்்மமத்அவவ் ்
ந்ிா்்இலைி்த்ி்வகலைிைச்்பா�லதக, அதகல்்
்ப்சகிால் ேதா்த�தகனார.
சமட்வாகைசசக்்மமத்பி்மணகேநர்்ேம�்்்ம�்்்ச்ம்
வனத்அனேடால,  ்ரனத், ேைவலத், �ிக்்்
வகலைி்ை்்்்பா�லதகசவாம்்இ�னதார.



இமதகசா், அவரத்ேவைி்  னதத.
“ஐசசா! இ்ேபாத்�வால்்தாழக சாைி் �்சகி்
வகஷசங்ை்க்் மக்்்ாக�்.
தி்க, உி்க்்சகினத்சமட்மதக்ிிடா்ர்க்த்ம்
தங்க�்்அிகச்ப�்க்ின.
த்ைன்்பா�லதவைரசகல, நா்்்ப�ைம�ட்்�ி  �்
சகிகத்த�லத்்சலிேவெ�்,  ்னனகல, அத்நா்்
்்ௗரவலதட்்்ி சத.



அ�லத்நாக்்ாைி்ஆைிசகல்்ப�்்பரபர்்.
வகேனாதமான்அனத்சகிகச்�ிகி�்ை்்சார்
த�தகசக�க்க��்்த்ம்அைனவ�்்ஆ்சாகச்பிடனர.
தக�வா்ர்�வலேி்வனதவகிடார.
"அனேடா�க�  சமட்ப ிக்தவவ் ்்தாக�்்த்பைத்
வகைரவகல்நா்்்தாகனத்்்ாகேவா்!“
�க்பரி  சமைஸ்அவர்ேைவலத்்பாரலதார.
“அ�ைம! அனேடால  மக் ்்சாகசா்்்சாலிசக�க்கிார்்–
இத �்��திா்்ஆரரேல்ேதால்க்ேசரக்்ேவெ�்!
தலேிா�்்இ்ேபாத்்வனமா்க்ே்�ங்க்– சமமப்ாிமா்்்்
நமத்வகசாபாரமானத்மக்்ந்ிா்் ்ம்்நட்பதகலைி.
நா்்அனேடால  பாகனதைரக�்் ைிசகல்சமட்ை்ல்
தசாாக்ேபா், பக்னர்த்ன்நடக்கித்த்ம்பார்ேபா்.” 
த்ிார.



 வ்வா�்இர ், ்ம்ேம�், அனேடால்தனத்
சகிகச்�ிக்்்ை்்்பா�லதக்்ச்ிார. 

 வ்வா�்நா�்்சமட்தசாாகக�்்்தாழகிா்ர்க்்
��திா்்மா ிங்ை்்்சசதனர, வகைரவகல்

வகசாபார்்்ப�்் ்ேன ி்்்ெடத.

பக ரா்சக்்மக்க்�வல  சமட்மி�ேம்ேவெ�்்
த்ம்ே்ி்ல்தாடங்கனர, இலைி்ச்ிால்சமேஸ்
ேவெடா்்த்ினர.
தக� .  �வல  தனத்்தாழக �டலைத்வகாக ்ப�லத்
ேவெ ச்அ் க�்்கராக்க்மக் ்்அதக்ாகலதத, 
ேம�்்அைனலத்்தாழகிா்ர்�க�்்்தகச்
உசரைவ�்்அவர்வழங்கனார. 
ஆனால, சார்இனத்�ிக்்்ை்்வகி�்்சல்கிார்க்
த்ம்அவரால்்ெ�பக க்்  சவகலைி.



" ்்அனேடால  ந்் ்ேன்ேதா்மவதகலைி?“ 
த்ம்தனத்்ாாகசதாகசகசகட்்ே்ிடார்�வல .
அவர்்வ�மதக்்பில்த�தகவாசனதவர்---
நா், நமத்ந ேபம, வ்்்அைனலத்்அவ�க�்
்ட்பி �க்கேிா்.
அனேடாைி்்சனதகக்்ேவெ�்்த்ம்்்ரசக்சகம்
�ிக்்் ்ைி்த�தகனார. 
ஆனால்அனேடால , தா்்சா்ர்ம்அிகச்படாமல்
இ�்பைதேச்வக�்்வதா்்அதகல்த�தகனார.



தக� .  �வல ,  அனேடால  த்ம்்பச�ைடச்
 வ்வா�்பணகசா்ைர�்்அவரத்அைிக�்ே்கவக்
ே்ி்்அைழலதார. 
ஆனால் �வ�்்தா்்அனதக்�ிக்்்ை்்ைவலேத்்
த்ம்்சாலிவகலைி. 
இத்தனத்பசஏ்்இலைி்– ர்சகச், ர்சகசமா்ேவ்
இ�னத்ேபானத.
 �்நாக்மதகச்்தக� .  �வல்தனத்்சசிா்ைர்
அைழலதார,  �்நமெட்் தலைத்த�த்்பா�ி�்
்சாலிிானார.



அ்ம்இர ்அனேடால்அனத்
் தலைதக்்ெடார.



டவசகி  (அனேடாி்  மைனவக) அனத்
் தலைத்பாரலத, 
அவர்்சாலிசத,
"இ்ம் தல்நமங்க்தனத்அனநகசர்�ி �்்
தைத�்்ேதாெ லத�வ்ேவெ ச்அவசகச்்
இலைி." அ்்சசல்   க�்வனதவகிடத! 
நமங்க்தா்்உி்க்்மக் ்்்லதகசாிசான்
தி! "



பா�் ,  பவ்ிி �் ,  க்ாி�் ,  
க்ா்டி �்்ம ம்்ஜாரஜஜ் ,  
ஜார்ி �்்நா ்ாிசக்்மமேதிக்அவைரக்
்ி க்்ாெடனர.
"நாங்க்மக் ்்்ப�ைம்ப�்கேிா்!
தங்க்அ்பான்அ்பா்இ்ேபாத் �்
மாகசாைதக�ாகச்வணக்்திசார! "



அ�லத்நாக்அனேடால  , ்ாடடைன  தனத்
உதவகசா்ரா்்இ�க�்ப ்அைழலதார.

“ம்கழ்சக�ட்்நா்்உ்ஏட்்ேசரேவ்!”

பக்னர்அவர்தனத்நெபனக்்இ�்
்்னங்்க�்் லதமகி�, “அனேடால   நமமழக  
வாழ் !” த்ம்ே்ாஷமகிடார.

அவர்த்ன்நா்்வா�்் ைிசகல்தக�்தக்
அைடனத்ே்மா்இ�னதவகிடாரா? 
இலைி, இலைி.
அவர் �்்சசிா ம்்தி— மதகக்லதக்்தி்---
ஓர்உ்னதமான்தி.



அ்ப சா்்அத்நகைி க�்வனதத.
அனேடா�்்அவரத்�ிடா்க�்்
பக்்பக்மா்்இணக்லதட்்அனதல்
்தாழக சாைிசகல்பணகசா ிகனர. 
ர்சகச், ர்சகசமா்்ேவ்த்ேபாத்்இ�னத்
ேபானத.
ஆை்சால, நமங்க, த்ேபாதாவத்மமனதைதல்
ேத�்் �்திைச்்சனதகக்்ேந�மாசக், அத்
பகரா்சகேிேச்மக் ்்்ம்கழ்சகசான்ம ம்்
மக் ்்தக�்தகசைடனத்அனேடாிா்்இ�க்்
சாலதகசமகலைி்த்பைத்அிக�ர்க.
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